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Addendum 2023 bij het Sectorconvenant 2021-2022 afgesloten 
tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de 

sector Verhuisondernemingen, meubelbewaring en 
aanverwante activiteiten (PC 140.05) 

 
 
Tussen de VLAAMSE REGERING, 
 
hierbij vertegenwoordigd door: 
 

De heer Ben Weyts, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand; 
 

De heer Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw; 
 
hierna de “Vlaamse Regering” genoemd, 

 
en de SOCIALE PARTNERS VAN SECTOR Verhuisondernemingen, meubelbewaring en 
aanverwante activiteiten, 

 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers:  

- Mevrouw Estelle Patar, voorzitter Sociaal Fonds Verhuizingen; 
- De heer Bertil Durieux, voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers (BKV); 

 
met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 

- Mevrouw Carine Dierckx, secretaris BTB-ABVV; 
- De heer Simon De Gelder, secretaris ACV Transcom; 

 
hierna “de sector” genoemd,  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

Verbintenissen van de Vlaamse Regering  

Artikel 1. Via de voorliggende overeenkomst verlengt de Vlaamse Regering de looptijd van het 
sectorconvenant van de sociale partners van de sector Verhuisondernemingen, meubelbewaring 
en aanverwante activiteiten (PC 140.05) van 05/03/2021.  
 
 
De Vlaamse Regering betaalt een maximale toelage van 36.750,00 euro aan Ambassador 
Verhuisopleidingen vzw, Stroobantsstraat 48A te 1140 Evere (ondernemingsnummer: 0886.640.673 
- bankrekeningnummer: BE44 0015 1162 3445) voor de financiering van 1,5 VTE sectorconsulenten. 
 

Verbintenissen van de sector 

Artikel 2. De sector verbindt zich ertoe om de voorgenomen engagementen uit het 
sectorconvenant 2021-2022 te continueren en/of aan te geven welke engagementen worden 
bijgestuurd of reeds werden afgerond.  

 

Thema: Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaatsverbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Het organiseren van vaktechnische opleidingen 
bij CDO Noord. Het betreft de opleidingen: 
- Rugschool (Hef- en tiltechnieken) 
- Inpaktechnieken 
- Ladderlift 
 
In 2021: 3 opleidingen organiseren 
In 2022: 3 opleidingen organiseren 
 
Nulmeting 2020: 3 

 
01/01/2023-30/06/2023:  
2 opleidingen organiseren 

 

PRIORITEIT 1: Afstemming Onderwijs - Arbeidsmarkt 

Actie 1: Samenwerking met Centra Leren en 
Werken, Buso en Syntra’s om 
werkervaringsplaatsen voor leerlingen te 
creëren bij bedrijven en stedelijke organisaties 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Blijven inzetten om de instroom vanuit het 
deeltijds onderwijs of alternerend leren zo 
hoog mogelijk te maken naar de verhuissector. 
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Actie 2: Competentieondersteuning van 
leerlingen uit de CLW’s 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Er worden 2 opleidingen ingepland om 
leerlingen klaar te stomen voor de 
arbeidsmarkt. 

 

Actie 3: Promotie bij bedrijven voor 
samenwerking met scholen uit het deeltijds 
onderwijs 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Informeren en sensibiliseren van 3 bedrijven 
om zich open te stellen voor jongeren via 
alternerend leren. 

 

Actie 4: Monitoring van de informatie, verspreid 
via de website onderwijskiezer op accuraatheid 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Info op de website nakijken en laten 
aanpassen indien nodig. 

 

Actie 5: Organisatie met de cluster van info- en 
promoacties m.b.t. de clusterberoepen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Deelname aan de Verruim je Horizon beurs in 
maart 2023. We plannen tevens een nieuwe 
Beroepenrally in  het voorjaar van 2023. 

 

Actie 6: Promotie van het beroep met nieuw 
promomateriaal en instrumenten van de 
sociale media 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Via een nieuwe digitale campagne inzetten om 
de instroom naar de sector te verhogen. 
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Thema: Levenslang leren en werkbaar werk 

RESULTAATSVERBINTENIS  

Resultaatsverbintenis uit sectorconvenant 2021-
2022 

Formuleer een ge-updatete of nieuwe 
resultaats-verbintenis voor komende 
addendumperiode van 6 maanden 

Organisatie van opleidingen: 4000 manuren 
Voor 2021: 2000 manuren 
Voor 2022: 2000 manuren 
Databron: Coachview 

 
01/01/2023-30/06/2023: 
1000 manuren 

 

PRIORITEIT 1: Levenslang leren en werkbaar werk 

Actie 1: Sectoraal opleidingsaanbod permanente 
vorming vernieuwen i.f.v. de 
opleidingsbehoeften van bedrijven 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Het opleidingsaanbod wordt continu 
geëvalueerd en daarbij zetten we in op het 
organiseren van nieuwe opleidingen en dit 
volgens de opleidingsbehoeften van de 
bedrijven. 

 

Actie 2: Sectorale opleidingsinspanningen 
registreren en communiceren 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Bedrijven stimuleren in hun competentie- en 
loopbaanmanagement. 

 

Actie 3: Sectorale erkenning van interne 
opleidingen 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
De bedrijven in opleidingen laten investeren. 

 

Actie 4: Sectoraal aanbod nascholing 
vakbekwaamheid 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
De bedrijven in opleidingen laten investeren. 

 

Actie 5: Intersectoraal opleidingsaanbod coach 
op de werkvloer 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
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Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van 1 opleiding.  

 

Actie 6: Organisatie met de cluster van Lerende 
Netwerken 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Organiseren van 1 lerend netwerk. 

 

Actie 7: Bedrijven ondersteunen bij werving en 
selectie en promotie VDAB vacaturebank 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Bedrijven informeren en sensibiliseren over het 
aanbod van VDAB om de instroom in de sector 
te bevorderen. 

 

Actie 8: Promoten van IBO en andere soorten 
werkplekleren bij bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Instroom in de sector bevorderen en promotie 
van het werkplekleren. 

 

Actie 9: Organisatie gezamenlijke stands op 
info- en oriëntatiebeurzen en soortelijke 
evenementen zoals Tracé Brussel 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Promotie van het beroep via deelname aan 
beurzen. Op deze manier een effectieve 
toeleiding naar de sector verhogen. 

 

Actie 10: Bruggenbouw tussen sociale en 
reguliere economie in kader van de overgang 
van arbeiders van de sociale economie naar 
een normaal economisch circuit 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Instroom van kansengroepen uit organisaties 
van het sociale-economie circuit naar 
bedrijven uit de cluster PC 140.  
Het doel is om 1 infosessie te geven aan 
actoren van de sociale economie. De online 
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infosessie zal plaatsvinden in februari/maart 
2023. 

 

Actie 11: Aanbod opleidingen openstellen voor 
bedrijven uit de sociale economie 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Competentieversterkende opleidingen bij 
bedrijven uit de sociale economie promoten en 
organiseren. 

 

Actie 12: Organisatie gezamenlijke infosessies 
voor diverse doelgroepen zoals 
trajectbegeleiders van werkzoekenden 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Deelname aan infosessies met de cluster 
Transport en Logistiek om onze sector zo ruim 
mogelijk bekend te maken en zo instroom naar 
de sector te verhogen. Wij volgen de planning 
van de cluster. 

 

Actie 13: Organisatie van opleidingen Rugschool 
(Hef- en Tiltechnieken en/of Veiligheid en 
welzijn op de werkvloer) 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Werk maken van werkbaarheid. De planning 
voor de opleidingen van januari tot juni 2023 
worden begin december 2022 ingepland en op 
de website kenbaar gemaakt. 

 

Actie 14: Permanente uitwisseling van info, 
know how en ervaringen met de 
clusterpartners 

Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Ervaringsuitwisseling op regelmatige 
tijdstippen. 

 

Actie 15: Promoten van de afspraken rond cao 
permanente vorming bij bedrijven 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
Bedrijven sensibiliseren om hun werknemers 
op regelmatige tijdstippen naar de opleidingen 
te laten komen. 
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Actie 16: Met de cluster job mobiliteit tussen de 
clustersectoren genereren 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 17: Ondersteuning met de cluster van het 
assessment-project van Risesmart 
Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 
Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 
 

 

Actie 18: Onderzoeken van meer regelmatigere 
arbeidstijden voor een betere balans werk-privé 
in het kader van werkbaar werk 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving:  
 
Betrokken partners: 
Bedrijven 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Sensibiliseren van bedrijven om meer aandacht 
te geven aan een goede werk-privé balans. We 
doen dit via mailings, bedrijfsbezoeken, 
telefonische contacten met werkgevers, …. . 

 

Actie 19: Onderzoeken van een intersectorale 
samenwerking met de partners van de 
taxisector voor het organiseren van 
taalopleidingen Nederlands aan anderstaligen 
en dit in de respectievelijke sectoren 

Duid aan: Dit is een 
☒ afgeronde actie 
☐ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
 

 

Actie 20: Onderzoeken naar nieuwe 
functieprofielen in de sector rekening houdend 
met de diversificatie in de sector 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen):  
1 nieuw functieprofiel implementeren in het 
huidige functieclassificatie systeem. 
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Actie 21: Werkbaarheidsscan promoten bij 
werkgevers ter bewustwording van duurzaam 
ondernemen in hun bedrijf 
Duid aan: Dit is een 
☐ afgeronde actie 
☒ continuering 
☐ bijsturing 

Omschrijving: (enkel in te vullen bij bijsturing) 
 

Betrokken partners: (enkel in te vullen bij 
bijsturing) 
Inspanningsverbintenis(-sen): 
Informeren en sensibiliseren van duurzaam 
ondernemen in de sector. 

 
 
Thema: Non-Discriminatie en Inclusie  
Van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 continueert de sector het addendum ‘non-discriminatie 

en inclusie’ voor sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties.   
De resultaatsverbintenis i.v.m. de uitvoering van sensibiliserende, informerende en 

ondersteunende acties blijft behouden 
 
Nieuw thema: 
Thema Activering niet-beroepsactieven / preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk  

Actie1: Intersectorale campagne werkbaar werk Omschrijving: 
Met minimum 16 sectoren gaan we 
samenwerken rond de extra inhoudelijke 
klemtoon ‘preventie van langdurige ziekte’. 
Samen zetten we onze schouders onder een 
intersectorale campagne werkbaar werk, 
gepland in het voorjaar 2023. 
De campagne zal verlopen in 3 fases: 

1. Sensibilisering: Gedurende een 
afgesproken periode (drie weken à een 
maand) zetten we de gezamenlijke focus 
op het thema werkbaar werk in 
gesprekken met en communicatie richting 
bedrijven. Hiervoor gebruiken we cijfers, 
ons aangeleverd door DWSE, rond 
ziekteverzuim om het gesprek aan te gaan 
rond preventie van (langdurige) ziekte via 
werkbaar werk. 

2. Concretisering: Gedurende de volgende 6 
à 8 weken bieden we een gezamenlijk 
programma aan met een breed aanbod 
rond werkbaar werk: achtergrond-
informatie, opleidingen, Webinars, 
getuigenissen, instrumenten zoals scans, 
… 

3. Opvolging: Na deze periode contacteren 
we de bedrijven opnieuw en beluisteren 
of er nog verdere ondersteuning, hulp, … 
nodig is. 
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Betrokken partners: 
Sectoren, DWSE, StIA, Intersectorale adviseurs 
Inspanningsverbintenis: 
Het verspreiden van de informatie en het 
programma via de beschikbare 
communicatiekanalen binnen de sector. We 
nemen deel aan de 3 fases van de 
intersectorale campagne rond preventie van 
langdurige ziekte in het kader van werkbaar 
werk. 

 

Actie2: Organisatie van een intersectoraal 
netwerkmoment voor begeleiders van niet-
beroepsactieven  

Omschrijving: 
De sector werkt mee aan de organisatie van 
een intersectoraal netwerkmoment tussen 
sectorconsulenten en begeleiders van niet-
beroepsactieven. 
Tijdens dit netwerkmoment biedt de sector 
informatie aan over de (laagdrempelige) 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector, de vereiste competenties en de 
flexibiliteit van tewerkstelling. 
De sector tracht daarnaast inzicht te krijgen in 
de noden van niet-beroepsactieven en 
onderzoekt hoe de sector hieraan kan 
tegemoetkomen. 
Betrokken partners: 
Sectoren, Intersectorale adviseurs SERV, 
eventuele andere partners zijn VDAB, 
werkplekarchitecten, ….. 
Inspanningsverbintenis: De sector informeert 
begeleiders van niet-beroepsactieven over de 
tewerkstellingsmogelijkheden binnen de 
sector. 

 

 

Artikel 3. De sector verbindt er zich toe om de inhoudelijke voorbereiding van het op de 
overeenkomst volgende sectorconvenant mee te ondersteunen, en hierover te reflecteren en te 
rapporteren volgens de richtlijnen van Departement Werk en Sociale Economie.  
 
Artikel 4. Deze overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2023 en eindigt per 30 juni 2023.  

 
Artikel 5. De overige bepalingen van het sectorconvenant van 05/03/2021 blijven ongewijzigd van 
toepassing op deze overeenkomst.  

 
 
  



Pagina 10 van 12 
 

Opgemaakt in drie originele exemplaren te Brussel op  
 
waarvan elke partij een exemplaar ontvangt. 
 

Namens de Vlaamse Regering, 
 

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, 
Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 
 
 
 
 
 
 

De heer Ben WEYTS 

 

 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Jo BROUNS 
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Namens de sociale partners van de sector Verhuisondernemingen, meubelbewaring en 
aanverwante activiteiten (PC 140.05), 
met als vertegenwoordigers voor de werkgevers: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Estelle PATAR, 
Voorzitter Sociaal Fonds Verhuizingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Bertil DURIEUX, 
Voorzitter Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) 
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en met als vertegenwoordigers voor de werknemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw Carine DIERCKX, 
Secretaris BTB-ABVV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heer Simon DE GELDER, 
Secretaris ACV Transcom 
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